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                              NIEUWSBRIEF  november   2017 

JURILOGIE – paul van appeven- juridische boeken info  (pvappeven@wxs.nl)       

RECENTELIJK VERSCHENEN (oktober 2017) en binnenkort  te verschijnen 

Op mijn website www.jurilogie.nl vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische 

boeken vanaf 2012 gerubriceerd op 40 rubrieken als : personen- en familierecht, 

aansprakelijkheidsrecht, IPR, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, financieel recht, 

arbeidsrecht, jeugdrecht, strafrecht etc. etc. Daarnaast steeds geactualiseerde lijsten van 

Tekst & Commentaar, Sdu Commentaren, Asser Serie en de Sdu serie Monografieën 

Echtscheidingsrecht. De rubrieken worden permanent handmatig bijgewerkt. Aan het eind van 

elke maand verschijnt de Nieuwsbrief met de boeken van die maand, gesorteerd op 

hoofdrubriek.  Opmerkingen en suggesties welkom, bestellingen uiteraard ook.                  

Bestellingen worden (tenzij anders door u aangegeven) ter levering doorgestuurd naar 

Boekhandel de Vries/van Stockum (Haarlem/Den Haag). Zij kunnen voor u ook 

abonnementenpakketten (tijdschriften, boekenseries, online abonnementen) verzorgen zodat u 

alles bij één leverancier heeft, met slechts één aanspreekpunt.                                                          

Als u hierin geïnteresseerd bent kan ik u geheel vrijblijvend met hen in contact brengen.                                                             

 

 

INHOUDSOPGAVE editie  NOVEMBER  2017 

 

- algemeen juridisch, advocatuur : pag. 2 

- burgerlijk recht: personen-en familierecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht pag.3 

- burgerlijk procesrecht : geen nieuws  

- internationaal privaatrecht: geen nieuws 

- vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht : pag. 5 

- aanbestedingsrecht :  geen nieuws 

- ondernemingsrecht, financieel recht, vervoerrecht : pag. 6 

- insolventierecht : pag. 8 

- intellectuele eigendom :  pag. 9 

- verzekeringsrecht:  pag.10 

- fiscaal recht : pag. 11 

- pensioenrecht : geen nieuws 

- arbeidsrecht : pag. 11 

- socialezekerheidsrecht : geen nieuws 

- ambtenarenrecht : geen nieuws 

- gezondheidsrecht :  pag. 12 

- jeugdrecht : geen nieuws 

- strafrecht & strafprocesrecht : pag. 12 

- vreemdelingenrecht : geen nieuws 

- bestuurs- en staatsrecht : pag. 14  

- ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht : pag. 16 

- Europees en internationaal recht : pag. 17 

- Rechten van de Mens :  geen nieuws 
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ALGEMEEN JURIDISCH & ADVOCATUUR 
 

Juridisch Woordenboek Nederlands-Spaans/Diccionario Jurídico Español-Neerlandés 

Het Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans/Spaans-Nederlands is gebaseerd op een corpus 

van Belgische en Spaanse statuten, en bestaat uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn: het woordenboek op papier en de onderliggende elektronische database. Het 

woordenboek is in de eerste plaats een terminografisch werk over juridische terminologie en 

wil een naslagwerk zijn voor de juridische vertaler Nederlands-Spaans, Spaans-Nederlands. De 

geselecteerde terminologie houdt nauw verband met het handelsrecht, d.w.z. met de 

wetgeving rond rechtspersonen en ondernemingen, van hun oprichting tot hun ontbinding.  

Bijkomend bevat het boek heel wat termen die vallen onder de noemer ‘algemene juridische 

terminologie’, met termen als ‘akte’, ‘volmacht’, ‘recht’, ‘geheimhoudingsplicht’ of 

verbindingseenheden zoals ‘in overeenstemming met’, ‘houdende’, ‘bij gebreke van’ etc. 

Vooraan in dit boek staat een activatiecode die toegang geeft tot de bijbehorende databank.  

P.VandenBulcke, C.DeGroote (I-9789400008489) oktober 2017    410pag.    € 75,00 

 

Orde en Discipline - een onderzoek naar de ontwikkeling en reikwijdte van het 

advocatentuchtrecht 

Een van de belangrijkste vragen die bij het tuchtrecht kunnen worden gesteld is welke 

belangen erdoor worden gediend. Gaat het louter om de handhaving van de orde en discipline 

binnen een bepaalde groep? Is het tuchtrecht een middel van kwaliteitsbewaking? Of biedt het 

degenen die een klacht indienen de mogelijkheid om voor hun particuliere belangen op te 

komen? In het bijzonder bij het door de overheid ingestelde wettelijk tuchtrecht zijn zowel 

publiek-maatschappelijke als private belangen betrokken. Voor het advocatentuchtrecht is dat 

niet anders: binnen die specifieke vorm van tuchtrecht staat het waarborgen van het publieke 

belang van een behoorlijke beroepsuitoefening naast het groepsbelang van de advocatuur, het 

belang van de particuliere klager en het belang van adequate rechtsbescherming voor de 

betrokken advocaat. Deze studie gaat in op de verhouding tussen die verschillende bij het 

advocatentuchtrecht betrokken belangen aan de hand van achtereenvolgens de tuchtnorm, de 

tuchtsancties, de toegang tot de tuchtprocedure en de rechtsbescherming die binnen die 

procedure wordt geboden. De verhouding tussen de verschillende betrokken belangen wordt 

behandeld tegen de achtergrond van de historische ontwikkeling van het advocatentuchtrecht. 

Het huidige stelsel is immers grotendeels een erfenis van de Franse overheersing van ons land, 

nadien gemodelleerd door de beleidsuitgangspunten van de Nederlandse wetgever en 

beginselen die in de (tucht) rechtspraak zijn ontwikkeld. 

R.Sanders (B-9789462904163) oktober 2017   280 pag.    € 40,00 

 

Politieke processen - over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat 

Op 14-06-2017 sprak Eddy Bauw zijn inaugurele rede uit. Daarin signaleert hij dat de 

bevoegdheden van de civiele rechter, in het bijzonder ten opzichte van de overheid, sinds het 

begin van de vorige eeuw geleidelijk aan sterk zijn toegenomen en hoe dit aanvaringen met 

wetgever en bestuur onvermijdelijk maakte; een proces dat sterk is beïnvloed door 

maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat burgers 

en belangenorganisaties steeds vaker via de civiele rechter wetgeving en beleid proberen te 

beïnvloeden. De Urgenda-uitspraak over het klimaatbeleid is hiervan het bekendste voorbeeld. 

Aan de hand van deze uitspraak en daaropvolgende discussies, bespreekt hij welke rol de 

civiele rechter kan spelen om de democratische rechtsstaat te beschermen en te versterken. 

E.Bauw (B-9789462904286) oktober 2017    54 pag.    € 19,50 

 

Soft Skills for the Effective Lawyer 

Multi-disciplinary, practice-based introduction to the major soft skills for lawyers: self-

awareness, self-development, social proficiency, wisdom, leadership, and professionalism.  

Serves as a map and a vehicle for developing the skills essential to self-knowledge and 

fulfillment, organizational respect and accomplishment, client satisfaction and appreciation, 

and professional improvement and distinction. Identifies the most important soft skills for 

attorneys, describes and applies hundreds of studies regarding psychology, law, and soft skills, 

and provides concrete steps and methods to improve soft skills. Identifies the essential soft 

skills for attorneys, describes and applies hundreds of scientific studies regarding psychology, 

law, and soft skills, provides concrete steps and methods to improve soft skills 

R.Kiser (CUP-97891108403504) oktober 2017  316 pag.   ca. € 30,00 

 
Wrongful Enrichment - A Study in Comparative Law and Culture 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=ab087839fe&e=2750f1af54
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Analyses enrichment law and its development and underpinning in social culture within three 

geographical regions: the United States, western members of the European Union and the late 

Ottoman Empire. These regions correspond, though imperfectly, with three different legal 

traditions: the American, continental and Islamic traditions. Argues that we should understand 

law as a mimetic artefact. In so doing, it explains how typical patterns and exemplary 

articulations of wrongful enrichment law capture and reiterate vocal cultural themes found in 

the respective regions. Identifies remarkable affinities between poetic tendencies, structures 

and default dispositions of wrongful enrichment law and cultural world views. Offers bold 

accounts of each region's law and culture providing fertile grounds for external and 

comparative elucidations of the legal doctrine. Behandelt het thema van ongerechtvaardigde 

verrijking naar huidig recht (van USA,Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië) en rechtshistorisch. 

N.Asfour (Hart-9781782257059) oktober 2017    216 pag.geb.    ca. € 74,00 

 
de Zweetvoetenman 

In een boek vol waargebeurde verhalen brengt Annet Huizing samen met illustrator Margot 

Westermann de rechtsstaat tot leven. De verhalen zijn geïllustreerd met cartooneske 

tekeningen en infographics. Vier uitklappagina's geven extra informatie over de gang van 

zaken in het recht, hoe het eraan toegaat in de rechtszaal en hoe een wet wordt gemaakt. Laat 

zien dat het recht overal is, en van iedereen. Prachtig boek! Interessante actuele casussen , 

leuk en duidelijk beschreven en zeer informatief. Dat het recht niet uit louter grote woorden 

bestaat maar juist ook uit praktische, menselijke omstandigheden, blijkt uit de vele arresten 

die langskomen, en die het recht mede gevormd hebben – het mierenneukers-arrest, het 

Azewijnse paard-arrest en meer van dat. Biedt het complete verhaal, zit goed in haar 

jurisprudentie en er is verbazend weinig op af te dingen (liet een leger aan juristen meelezen). 

Wie had kunnen denken dat het recht zo interessant, spannend en soms ook grappig zou zijn?  

A.Huizing (Lemniscaat-9789047708261) september 2017  247 pag.   € 19,95 

 
BURGERLIJK RECHT 
 

Ars Aequi Tekstuitgave : Personen- , Familie- en Erfrecht 2017-2018 

Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de 

actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2017. Deze bundel is ook waardevol is voor 

de rechtspraktijk, mede vanwege de opname van de procesreglementen, zoals vastgesteld 

door het Landelijk Overleg van Voorzitters Familie- en Jeugdrecht (LOVF) van de rechtbanken 

in Nederland, het rapport alimentatienormen en de richtlijn kinderalimentatie van de 

werkgroep alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR). 

W.Schrama,Y.Yildiz (red.) (A-9789069168630) 5e dr. oktober 2017  834 pag.    € 34,50 

 

the Borderlines of Tort Law : Interactions with Contract Law 

All European legal systems recognise a boundary between the domains of tort and contract. 

The boundary between the two areas is often blurred and whether it is drawn in one place or 

another varies from country to country, giving rise to the paradox that what is considered a 

matter of contractual liability in one legal system is governed exclusively by tort law in 

another. This volume explores how differences between tort and contract affect the 

foundations of liability, nature and amount of compensation, extent of liability and whether 

defences and limitation periods corresponding to the distinct causes of action give rise to 

substantially different outcomes. Analyses to what extent actions in tort and in contract 

exclude each other and, when this is the case, how their concurrence is organised. Devotes its 

attention to specific situations such as pre-contractual liability and the liability of professionals. 

M.Martin-Casals (ed.) (I-9781780682488) oktober 2017    500 pag.   € 85,00 

 

Erfrecht en Giften                                                                            BELGISCH RECHT 

Beknopte uitgave die zich beperkt zich tot de essentie. Ook het voetnotenapparaat is beperkt 

gehouden. De doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een specifieke 

literatuurlijst bij de aanvang van elk hoofdstuk. Deze 2e editie is volledig herwerkt en up-to-

date volgens de nieuwe regels van de Erfwet 2017, die op 1 september 2018 in werking treedt. 

R.Dekkerse.a.(I-9789400008809) 2e dr.  oktober 2017       340 pag.    € 89,00 

 

European Contract Law 

This new edition of examines the contract rules of several different European jurisdictions, 

including the most important civilian systems and English common law, while attempting to 

articulate general principles which are common in all of them. The second edition now also 

includes contractual remedies and various updates and revisions, especially in light of the 

http://intersentia.us9.list-manage1.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=85c23607ad&e=2750f1af54
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recent changes to the French Code civil. Furthermore, the book comprises a wealth of 

translated extracts of legislation, cases, and academic literature, comprehensively covering all 

aspects of contract law. The book was originally published in German.  

H.Kötz (OUP-9780198800040) 2e dr. oktober 2017    384 pag. geb.   ca. € 154,00 

 

European Contract Law in the Digital Age 

Overview of the interactions between digital technologies and contract law and takes into 

account the two (late) 2015 EU Commission proposals on digital contracting and digital 

content. Goes beyond these proposals and is grouped around the three pillars of an 

architecture of contract law in the digital age: the regulatory framework; digital interventions 

over the life-cycle of the contract; and digital objects of contracting. The discussion of the 

regulatory framework looks at the platforms used for digital contracting – such as Airbnb – 

which are particularly important instruments for the formation of digital contracts. In 

describing the life-cycle of the contract, this book shows how four key technologies (digital 

platforms, Big Data analytics, artificial intelligence, and blockchain) are being used at different 

stages of the contractual process, from the screening for contractual partners to formation, 

enforcement and interpretation. Furthermore, digitally facilitated contracting increasingly 

relates to digital content – for instance software – as the object of the contract but while this 

area has notably been shaped by the proposed Directive on Contracts for the Supply of Digital 

Content, this work shows that important questions remain unanswered. 

S.Grundmann (I-9781780684772) oktober 2017    ca. 280 pag.    € 75,00 

 

MoneyLaw (and beyond) 

Examines two significant, current judicial topics: the benefits of Big Data analytics - in 

particular network analysis - to case law analysis, and the primary position of the monetary 

perspective in tort law. Explores how network analysis can be utilised to assist legal 

researchers in identifying similar decision clusters and their respective precedents. Applies an 

empirical approach to discuss the role of the monetary perspective, especially in tort law.  

Evaluates various possible ways to overcome the limitations of monetary compensation and 

explores new ways to remedy the mismatch between what tort victims seek and what they can 

receive from the tort law system. 

G.v.Dijk (B-9789462367920) oktober 2017     68pag.    € 19,50 

 

het Nieuwe Erfrecht                                                                            BELGISCH RECHT 

Bij wet van 31 juli 2017 werd in België het erfrecht grondig hervormd. Deze langverwachte 

hervorming maakt het erfrecht moderner en meer aangepast aan de gezinssituaties van 

vandaag. De nieuwe wet zal in werking treden op 1 september 2018. Hier worden alle 

aspecten van het nieuwe erfrecht uitvoerig belicht en verduidelijkt. Concrete cijfervoorbeelden 

illustreren de impact van de nieuwe regels. Omdat ook het oude erfrecht ten gevolge van de 

overgangsregeling in bepaalde gevallen van toepassing zal blijven, en dus moet worden 

gecombineerd met het nieuwe erfrecht, gaat het boek ook nog in op het oude recht.  

R.Barbaix (I-9789400008847) oktober 2017    374 pag.    € 89,00 

 

Omgangsrecht voor Grootouders en Kleinkinderen 

Soms raakt de relatie tussen grootouders en hun kinderen dusdanig gebrouilleerd dat 

grootouders hun kleinkinderen niet meer (mogen) zien. Onderzocht wordt of in Nederland een 

omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen kan worden opgezet. In diverse 

Europese landen is een omgangsrecht ten behoeve van grootouders en kleinkinderen in de wet 

opgenomen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het Marckx-arrest (1979) 

de bijzondere band tussen grootouders en kleinkinderen betiteld als ‘family life’. Grootouders 

kunnen in het huidige wettelijke systeem geen beroep doen op een eigen omgangsrecht. Zij 

vallen onder de regeling ‘omgangsrecht voor anderen dan ouders’. Dit brengt de nodige 

obstakels met zich mee, zodat een omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen maar 

moeizaam tot stand komt. De vraag rijst of de totstandkoming van een omgangsregeling 

tussen grootouders en kleinkinderen zal vergemakkelijken als grootouders een eigen 

omgangsrecht in de wet krijgen. Aanvullend volgt de vraag of een dergelijk omgangsrecht 

daadwerkelijk in het belang is van alle betrokken partijen. Stapsgewijs worden de diverse 

elementen van het Nederlandse omgangsrecht uiteengezet. Behandelt de jurisprudentie over 

de ontwikkeling van het toewijzen van een omgangsregeling voor grootouders en 

kleinkinderen. Onderzoekt hoe het eigen omgangsrecht voor grootouders en kleinkinderen in 

België is geregeld, en wat Nederland hiervan kan leren. Besluit met de wenselijkheid van een 

eigen omgangsrecht voor grootouders en kleinkinderen, en met enkele aanbevelingen. 

C.Kleinhuis (C-9789099632143) oktober 2017   104 pag.    € 25,00 
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Verantwoord Aansprakelijkheidsrecht – Liber Amicorum A.Van Oevelen  BELGISCH RECHT 

Op het einde van het academiejaar 2016-2017 wordt Aloïs Van Oevelen, hoogleraar aan de 

Universiteit Antwerpen, toegelaten tot het emeritaat. Als blijk van hulde en dank aan het einde 

van een lange en uitmuntende academische loopbaan, bieden zijn collega’s uit de academische 

wereld hem een vriendenboek aan. Over de grenzen van hun onderzoeksdomein heen leggen 

zij een band met het aansprakelijkheidsrecht of, meer algemeen, het verbintenissenrecht. 

N.Carette,B.Weyts (I-9789400008564)oktober 2017  ca. 700 pag. geb.    € 170,00 

 

Vermogensdelicten binnen Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap- onderzoek naar de 

aard en omvang, de vervolgingsuitsluitingsgrond en civielrechtelijke alternatieven 

voorstrafvervolging    

Gehuwden en geregistreerde partners kunnen ongestraft vermogensdelicten plegen tegen hun 

wederhelft, aangezien artikel 316 Sr het OM vervolging verbiedt voor dergelijke delicten. In dit 

onderzoek wordt bekeken welke civielrechtelijke mogelijkheden er nochtans bestaan om 

vermogensdelicten binnen het huwelijk aan te kunnen pakken.      

S.v.d.Aa e.a. (WODC-9789461670000) oktober 2017  168 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 

Vijftig weeffouten in het BW - Een ode aan het BW ter ere van zijn 25-jarig bestaan 

Deze bundel behandelt zo’n vijftig weeffouten die juristen in de praktijk of in de wetenschap 

tegenkomen. Bestrijkt alle boeken van het BW, zelfs het niet-bestaande Boek 9. Sommige 

bijdragen overstijgen het BW zelfs door aandacht te besteden aan de wisselwerking met het 

Europese recht of het bestuursrecht. In een tijd van toenemende specialisatie binnen 

vakgebieden wordt juist het burgerlijk recht in al zijn facetten belicht.De bundel heeft niet tot 

doel het BW op de korrel te nemen, maar is juist bedoeld als een lofzang. Het BW is al 

vijfentwintig jaar de bakermat van het Nederlandse burgerlijke recht. Door het identificeren 

van weeffouten hopen de redactie en de auteurs bij te kunnen dragen aan de verdere 

vervolmaking van dit complexe maar bovenal mooie juridische monument. 

C.de Kluiver e.a. (A-9789069169613) oktober 2017   406 pag.    € 34,50 

 

Wetgeving en Rechtspraak Familie(proces)recht                      BELGISCH RECHT 

Overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen die in 2017 werden doorgevoerd in het 

familierecht en het familieprocesrecht, en analyse van een aantal aspecten van de rechtspraak 

inzake familierecht. Een grondig naslagwerk voor iedereen die hetzij als magistraat, hetzij als 

advocaat, notaris of bemiddelaar betrokken is bij de afhandeling van familiale geschillen. 

P.Senaeve,G.Verschelden (I-9789400008816) oktober 2017    319 pag.    € 90,00 

 

BURGERLIJK PROCESRECHT, ARBITRAGE & MEDIATION :  geen nieuws 

 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT :  geen nieuws 

 
VASTGOEDRECHT, HUURRECHT, BOUWRECHT  

 
de Aanpak van Malafide Pandeigenaren en Handhaving van de Woningwet - onderzoek 

naar de werking van de Wet Versterking Handhavingsinstrumentarium Woningwet 

De staat en het gebruik van panden kunnen leiden tot overtreding van de Woningwet, 

Opiumwet, Huisvestingswet en andere regelgeving. Om deze overtredingen effectief te kunnen 

aanpakken, hebben gemeentebesturen lange tijd aangedrongen op de introductie van nieuwe 

handhavingsinstrumenten. De Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet uit 

2015 beoogt gemeentebesturen meer mogelijkheden te geven om overtredingen tegen te 

kunnen gaan. Deze wet voorziet onder meer in een uitbreiding van de zorgplicht uit artikel 1a 

Woningwet, een herziening van de sluitingsbevoegdheid, de introductie van een bestuurlijke 

boete en een bevoegdheid tot beheerovername. Toont hier aan hoe de wet in de praktijk door 

gemeentebesturen en -ambtenaren wordt toegepast. Empirisch-juridisch onderzoek laat zien 

dat de wet een positief effect heeft gehad op de handhaafbaarheid van de Woningwet en de 

aanpak van malafide pandeigenaren. Er nog voldoende juridische en bestuurlijke obstakels.  

M.Vols e.a.(B-9789462904194)  september  2017     140    pag.     € 32,00 

 
Asser Serie deel 7-II  -  HUUR 

Geheelherschreven 10e druk biedt een grondig en actueel overzicht van alle facetten van het 

huurrecht en systematische verdieping en werpt waar nodig een kritisch licht op wetgeving, 

rechtspraak en literatuur. Cenraal staat het huurrecht anno 2017. Daarom geen uitgebreide 

behandeling van de historische ontwikkeling van het huurrecht vóór 2003, maar belicht 

vraagstukken en ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor de hedendaagse rechtspraktijk.  

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z95D4
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z95D4
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z95D4
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z95D4
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z95D4
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z95D4
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z95D4
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z95D4


6 

 

Nieuw in deze uitgave: huurprijzenrecht woonruimte, recente wetswijzigingen (waaronder 

tijdelijke verhuur van woonruimte), actuele uitlegkwesties in rechtspraak en literatuur. 

A.Rossel,H.Heisterkamp (K-9789013145137) 10e dr. oktober 2017  680 pag. geb.    € 115,00 

 
Handboek Kwaliteitsborging voor het Bouwen 

Beoogt door het uitleggen van de verschillende rollen de implementatie van deze grote 

verandering in de bouwsector te ondersteunen. Stapsgewijs wordt de bijdrage die van de 

verschillende 'spelers' wordt verwacht beschreven, ondersteund door voorbeelden en de 

belangrijkste delen van de wet en regelgeving. Alle rollen komen aan bod, maar vooral wordt 

ingegaan op de nieuwe of gewijzigde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 

Vergunninghouder, de Kwaliteitsborger, de Aannemer/Bouwer, het Bevoegd Gezag, de 

Instrumentaanbieder en de Toelatingsorganisatie. Ook de betekenis voor architecten en 

raadgevend ingenieurs, toeleveranciers en onderaannemers, en bouwconsumenten komt aan 

de orde. Volgens de toelichting op die wet vormt het versterken van de positie van die laatste 

categorie een belangrijke doel van de wet naast verbetering van de bouwkwaliteit. 

G.v.Leeuwen (BP-9789491930898)  oktober 2017    ca. 300 pag.    € 49,00 

 
Koop en Verkoop van Onroerende Zaken (Monografieën Privaatrecht nr.5) 

Bij de koop of verkoop van een huis komen er tal van juridische kwesties kijken, zoals : is een 

notariële akte verplicht bij het verkopen van een huis, en wanneer is er sprake van 

erfdienstbaarheid van overpad? Daarnaast diverse overeenkomsten die verwant zijn aan de 

koop en verkoop van onroerende zaken zoals : koop-/aannemingsovereenkomst, ABC-

contracten, economische eigendom en huurkoop van onroerende zaken. In deze 5e druk staan 

de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur rond de 

koop van onroerende zaken. Onder andere duiding van: de aangepaste regeling rond de 

Vormerkung in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, veilingkoop en huurkoop van 

onroerende zaken, actuele jurisprudentie, met name over BW 7:15 en 17 (conformiteit). 

P.Huijgen (K-9789013143300) 5e dr. oktober 2017  140 pag.    € 49,50 

 
de Preventieve en de Repressieve Toetsing aan Bouwtechnische Voorschriften in het 

Publieke Bouwrecht - constructieve veiligheid nader beschouwd 

De rol van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger) bij de 

vergunningverlening en de handhaving wordt hier uitgelegd. Niet alleen komt die rol voor de 

(technische) bouwactiviteit aan de orde in het geldende stelsel, maar ook in het wetsvoorstel 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en in de Omgevingswet. Vanuit zijn technische 

achtergrond en zijn werkervaring als jurist bij de bouwunit van de Raad van State wordt uitleg 

gegeven over het publieke bouwrecht. Bevat een diepgaande behandeling van de uitspraken 

van de Raad van State. Behandelt ookde Verordening bouwproducten. Deze actuele Nijmeegse 

dissertatie beschrijft zowel de voor- als nadelen bij de gedeeltelijke privatisering van het 

bouwtoezicht als bedoeld in het stelsel van kwaliteitsborging. INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG 

P.de Haan (IBR-9789463150255) oktober 2017   379 pag.    € 42,95 

 
Sdu Commentaar HUURRECHT – editie 2017/2018 

Beknopt, helder, praktisch, diepgaand commentaar op BW-Boek 7 titel 4 ,Wet op het overleg 

huurders-verhuurders en een selectie uit Besluit huurprijzen woonruimte en Leegstandwet. 

C.Adraansens e.a. (S-9789012400169) oktober 2017  750 pag. geb.    € 120,00 

 

AANBESTEDINGSRECHT  :  geen nieuws 
 

ONDERNEMINGS-, HANDELSRECHT-, FINANCIEEL-, MEDEDINGINGSRECHT 
 
CMR 60 years - Time for retirement or future proof? 

On May 19 1956, the CMR-Convention was signed, aiming at providing uniform rules for the 

contract of carriage of goods by road. The Convention proofed to be very successful and is 

after 60 years still in force in 55 member states. With this, the Convention provides uniform 

rules in most of Europe and the Middle East and still contributes to the underlying aim of legal 

certainty and predictability. Even though the Convention is very successful, there are also a 

returning number of critiques on the CMR Convention. In general, critiques on the Convention 

can be found in two domains: 1. The absence of a uniform interpretation of certain key 

provisions of CMR (for example the scope rule, force majeure provision and breaking through 

rule). 2. The unfitness of CMR for twenty-first century transportation (for example the height 

of the limits, the absence of specific rules for multimodal contracts and optional carriage 
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contracts, the outdated (?) rules on successive carriage and even the mode-specific nature of 

CMR all together). For the occasion of the 60th birthday of the Convention these questions 

were presented to a panel of prominent CMR-scholars: Is it time for retirement or is the CMR 

Convention future proof? The answers to this questions were provided during a two day 

conference in October 2016. This book is a result of that conference and bundles the 

conference contributions which earlier appeared in TVR and EJCCL.  

W.Verheyen (ed.) (P-9789462511484)  oktober 2017     253 pag.    € 39,50 

 
European Banking and Financial Law Statutes 

presents all the key legislation for European banking and financial law in one volume. Is: 

up-to-date with the law: based on the official consolidated texts of all relevant European 

instruments, this book provides a fully current collection of legislation. 

M.Haentjens (ed.) (Routledge-9781138044333) oktober 2017  687 pag. pap.    ca. € 52,00 

 
Jaarboek Corporate Governance 2017-2018 

Hier worden verschillende onderwerpen die nu een rol spelen behandeld door auteurs 

afkomstig uit zowel de wetenschap als de praktijk. Denk aan de zelfevaluatie RvC, het 

beloningsbeleid en aan gedrag en cultuur. Maar ook onderwerpen als aansprakelijkheid van de 

commissaris en langetermijnwaardecreatie komen aan bod. Combineert de verschillende 

disciplines en behandelt het onderwerp zowel vanuit juridisch, economisch als ethisch 

perspectief. Gefundeerd in theorie en toegespitst op praktijk. Herinnert u zich het Enron-

schandaal nog? Een bedrijf dat extreem succesvol leek in het verhandelen van water, internet, 

verzekeringen en meer. Echter, totdat de werkelijkheid aan het licht kwam. Managers bleken 

miljoenen in hun zak te steken. Accountants vernietigden bewijsmateriaal en verdoezelden dat 

het bedrijf meer dan 20 miljard in het rood stond. Door dit schandaal werden er in tal van 

landen de afgelopen jaren regels en aanbevelingen inzake corporate Governance opgesteld.  

B.Bier.H.v.Ees e.a. (red.) (K-9789013145953) oktober 2017   240 pag.    € 49,50 

 
Juridische Aspecten van Contant Geld (Financieel-Juridische Reeks nr. 10) 

Met de introductie van de euro is Europese wet- en regelgeving een grote rol gaan spelen, een 

rol die tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. De verschuiving van contant naar 

elektronisch betalen roept nieuwe vragen op over de positie van contant geld als wettig 

betaalmiddel. Beide aspecten krijgen veel aandacht. De auteur ( werkzaam bij DNB)volgt de 

kringloop van contant geld: van de uitgifte van bankbiljetten en munten door de officiële 

autoriteiten tot het gebruik van contant geld als betaalmiddel, eventuele vernietiging en 

nieuwe ontwerpen. Onderwerpen zoals valsemunterij en ‘nepgeld’ komen uitgebreid aan bod. 

A.Scholten (P-9789462511460) oktober 2017      192 pag.    € 29,50 

 
Overnames van Beursvennootschappen (v.d.Heijden Inst. nr. 143) HÉT HANDBOEK !!  

Behandelt de vennootschapsrechtelijke, financieeltoezichtrechtelijke, contractuele en 

praktische aspecten van beursovernames. Gaat in op de verschillende typen 

biedingsscenario’s: vriendschappelijke biedingen, concurrerende biedingen en vijandige 

biedingen, in combinatie met de verdediging van de doelvennootschap, waarbij bijvoorbeeld 

aandacht is voor de verschillende beschermingsmaatregelen. Ook het verplicht bod komt 

uitgebreid aan de orde. Het sluitstuk van een overnameproces over de uitkoop en de 

herstructureringsmaatregelen na het bod wordt ook behandeld. Bevat bovendien een analyse 

van het Nederlandse stakeholdersmodel anno 2017. Wat betekent dit model voor de rol van 

het bestuur en de raad van commissarissen van de doelvennootschap en de andere actoren 

zoals bieder, aandeelhouders en stakeholders bij de overname van een beursvennootschap? 

Sluit naadloos aan bij actuele regelgeving en jurisprudentie, waaronder de nieuwe 

Marktmisbruikverordening en actuele literatuur over de biedingsregels en het verplicht bod, de 

Corporate Governance Code 2016, de Nota Modernisering Ondernemingsrecht, en essentiële 

relevante rechterlijke uitspraken zoals ABN AMRO, ASMI, Cancun, Akzo Nobel en TMG.  

C.de Brauw (K-9789013144857) begin november 2017    1084  pag. geb.    € 89,50 

 
Trust and Good Faith Across Borders (Law of Business & Finance nr. 15) 

Liber Amicorum  S.Kortmann  

Dit is een van de 3 boeken die prof. mr. S.C.J.J. Kortmann bij zijn afscheid als hoogleraar aan 

de Radboud Universiteit heeft ontvangen. De andere twee delen zijn: “Vertrouwen in het 

ondernemingsrecht en het financiële recht” (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 

150) en “Vertrouwen in het burgerlijke recht” (Serie Onderneming en Recht, deel 100). 

Vertrouwen is een veelvuldig terugkerend thema. Hier een grensoverschrijdende blik op 

kenmerkende vertrouwenskwesties binnen ondernemingsrecht, insolventierecht en financieel 
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recht. Een greep uit de bijdragen: Trust accounts in Belgium, trust law and protected funds, 

the agent's warranty of authority, trusting EU courts in matters of restructuring and 

insolvency, bilaterale investeringsverdragen, internationale insolventiewetgeving, de rol van 
‘goed vertrouwen’, internationaal bankieren, consumentenbescherming, ‘leapfrogging’ .   

D.Faber e.a. (K-9789013145083) oktober 2017   372 pag.   geb. € 79,00 

 
Vertrouwen in het Burgerlijke Recht (Onderneming & Recht nr. 100) - Liber Amicorum 

S.Kortmann 

Dit is een van de drie boeken die prof. mr. S.C.J.J. Kortmann bij zijn afscheid als hoogleraar 

aan de Radboud Universiteit heeft ontvangen. Behandelt een rijke verscheidenheid aan 

fundamentele en toegepaste onderwerpen waarin vertrouwen een rol speelt. De hoofdstukken 

haken zowel in op vertrouwen in het recht an sich als de uitoefening ervan. Behandelt o.a.: 

stapled claims, faillissementscurator, vertrouwen in mensen en regels, rangorde 

boedelvorderingen, redelijkheid en billijkheid, aansprakelijkheid accountants, vertrouwen en 

authenticatie, stelplicht en bewijslast i.v.m. aansprakelijkheid van de pseudo-gevolmachtigde, 

vertrouwensbescherming in het (familie)vermogensrecht, vertrouwen in de wetenschap. 
S.Bartels e.a. (K-9789013145069) oktober 2017      652  pag. geb.    € 79,00 

 
Vertrouwen in het Ondernemingsrecht en het Financiële Recht (v.d.Heijden Inst. 

nr. 150) - Liber Amicorum S.Kortmann 

Ook dit is een van de drie boeken die prof. mr. S.C.J.J. Kortmann bij zijn afscheid als 

hoogleraar aan de Radboud Universiteit heeft ontvangen. Auteurs hebben als rode draad het 

thema 'vertrouwen, derden en toerekening' meegekregen, alsmede de vrijheid hiermee soepel 

om te gaan. Onderwerpen die aan bod komen zijn toezicht financiële markten, bescherming 

Nederlandse vennootschappen tegen ongewenste investeerders, toerekening van belang in het 

rechtspersonenrecht en de commissaris als adviseur, vertrouwen in jaarverslaggevingen, 

vertrouwen op instructie, bescherming klanten en derden bij wetenschap van de bank, 

aansprakelijkheid, derden, vertrouwen en toerekening bij medezeggenschapsrecht. 

C.Bulten e.a.(K-9789013145113) oktober 2017      432 pag. geb.    € 79,00 

 
Wegwijs in Railgoederenvervoer 

Ingegaan wordt op organisatie van de markt, operationele aspecten in het railgoederenvervoer 

en belangrijkste recente ontwikkelingen in de Europese en Nederlandse wereld van 

railgoederenvervoer. Behandelt wetgeving van de EU met doelstelling de rol van de nationale 

overheden terug te dringen door meer marktwerking in deze spoorwegmarkt te realiseren. 

G.Nieuwenhuis (NT Publ.-9789490415280) 2e dr. oktober 2017      110 pag.    € 24,50 

 

INSOLVENTIERECHT  
 
Grensoverschrijdende Insolventie (Financieel-Juridische Reeks nr. 11) 

Het aantal insolventieprocedures met internationale aspecten groeit alleen maar. Daarbij rijzen 

veel juridische vragen. Welke rechter is bevoegd? Welk recht is van toepassing, bijvoorbeeld 

op de bevoegdheden van de curator in een ander land, de verdeling van de boedel, zakelijke 

rechten, verrekening, eigendomsvoorbehoud, opzegging van overeenkomsten, de actio 

pauliana? Gaat in op deze en veel andere vragen. Voor intra-EU gevallen is op 26 juni 2017 de 

herziene Insolventieverordening in werking getreden. In deze nieuwe Verordening is veel 

jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie gecodificeerd. Daarnaast zijn 

enkele nieuwe onderwerpen geregeld, in het bijzonder met betrekking tot insolventie van 

groepen en de zogeheten synthetische procedure. Voor verhoudingen met landen die geen lid 

zijn van de Europese Unie stelt elke lidstaat zijn eigen regels op. In Nederland is het recht op 

dit punt in grote mate ontwikkeld door de Hoge Raad met recente jurisprudentie. Daarnaast 

hebben de Verenigde Naties een Modelwet geschreven, bij wijze van aanbeveling aan Staten 

over de gehele wereld om deze wet in hun eigen nationale regels op te nemen. Een aantal 

Staten, waaronder de Verenigde Staten, heeft dat gedaan. Dit is de tweede druk van dit boek. 

Alle drie de onderwerpen worden behandeld: de herziene EU-Verordening, de jurisprudentie 

van de Hoge Raad voor verhoudingen met derde landen en de VN-Modelwet. 

A.Berends(P-9789462511415) 2e dr. begin november    332 pag.    € 54,50 

 

DE VIERDE DRUK VAN DIT UNIEKE HANDBOEK IS HIER MEE COMPLEET !!! 
Wessels Insolventierecht nr. 9 : Schuldsanering Natuurlijke Personen 

Volledig bijgewerkte publicatie met laatste wetgeving, rechtspraak en wetenschappelijke 

inzichten. Wat zijn de gronden voor toepassing van de schuldsaneringsregeling? Wanneer komt 
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iemand daarvoor in aanmerking? Welke wetsregels gelden, en welke procesreglementen? Hoe 

is bij een natuurlijk persoon de verhouding tussen faillissement schuldsanering (WSNP)? Veel 

praktijkvragen en lagere rechtspraak worden in detail besproken.    

B.Wessels (K-9789013146134) 4e dr. begin november 2017   ca. 340  pag. geb.   € 82,50 

HANDIG OVERZICHT VAN DE HELE SERIE OP AANVRAAG 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, ICT RECHT, MEDIARECHT, RECLAMERECHT :  
 

3D Printing, Intellectual Property and Innovation - Insights from Law and Technology 

As a result of the improved quality of objects produced and lowered processing costs, the 

availability of these technologies has caused major implications not only for manufacturers and 

distributors but also for users and consumers, raising unprecedented challenges for IP 

protection and enforcement. This is the first book to discuss 3DP technology from a 

multidisciplinary perspective that encompasses law, economics, engineering, technology and 

policy. Fully exposes and examines the fundamental questions related to the nexus of IP law, 

emerging technologies, 3DP, business innovation and policy issues. The topics covered include: 

current and future business models for 3D printing applications; intellectual property rights in 

3D printing; essential patents and technical standards in additive manufacturing; patent and 

bioprinting; private use and 3D printing; copyright licences on the user-generated content 

(UGC) in 3D printing; copyright implications of 3D scanning; and non-traditional trademark 

infringement in the 3D printing context. Specific industrial applications – including aeronautics, 

automotive industries, construction equipment, toy and jewellery making, medical devices, 

tissue engineering and regenerative medicine – are touched upon in the course of analyses. In 

a legal context, the central focus is on the technology’s implications for US and European IP 

law, particularly in patenting bioprinting technologies. 

R.Ballardini e.a. (ed.) (KluwerLaw-9789041183828) oktober 2017   448 pag. geb.   € 150,00 

 

Media- en Entertainment Recht 

Alle belangrijke aspecten van dit rechtsgebied worden hier behandeld met de focus op de 

praktijk. Aan de hand van sprekende voorbeelden maakt men kennis met de dagelijkse 

toepassing van het media- en entertainmentrecht. Alle wetgeving, verdragen en rechtspraak 

die juridische kaders bieden voor media- en entertainmentprofessionals komen aan bod. Zowel 

civielrechtelijk, bestuursrechtelijk als strafrechtelijk. In deze druk zijn de Wet DBA en het 

Auteurscontractenrecht toegevoegd. Dit recht biedt kaders voor professionals in deze branche 

en maakt zakelijke inbedding mogelijk. Zonder deze inbedding wordt het laken weggetrokken 

onder de productie van televisie, internet, games, muziek, film, virtual reality, social media, 

theater, kunst en elke andere denkbare uitingsvorm. 

G.Kor,W.Koster (K-9789013144154) 2e dr. oktober 2017     204 pag.    € 29,50 

 
Recht in de Creatieve Industrie 

Bij het ontwikkelen, conceptualiseren en vermarkten van creativiteit speelt het recht een 

essentiële rol. Ontwerpers, fotografen, muzikanten, marketeers, conceptontwikkelaars en 

communicatiedeskundigen willen hun uitgewerkte ideeën zo goed mogelijk beschermen. Gaat 

in op wet- en regelgeving binnen branches als reclame, media, muziek en entertainment. 

Actuele voorbeelden, belangrijke jurisprudentie en uitdagende stellingen worden aangevuld 
met 'need to know'- en 'nice to know'-informatie. Zeer praktijkgericht studieboek ! 

I.v.d.Laar-Wijdeven (Coutinho-9789046905869) oktober 2017  247 pag.    € 34,50 

 
Smaakbescherming in Optima Forma  - over de juridische bescherming van smaak  
Smaak is een complex en wezenlijk fenomeen in het lichaam. Waar het vroeger een meer 

informatieve functie had voor de aard van het voedsel, is het inmiddels uitgegroeid tot een 

(meer) esthetische ervaring. Naar aanleiding van het arrestLancome/Kecofa, waarin 

auteursrecht op geur mogelijk werd geacht, is de vraag opgeworpen of auteursrecht op smaak 

eveneens mogelijk is. Deze elementaire vraag werd in mei van dit jaar door het Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden voorgelegd aan het Hof van Justitie. De tot nog toe gewezen nationale en 

internationale rechtspraak zorgt voor gerede twijfel en rechtsonzekerheid omtrent deze 

kwestie. Waagt hier een poging om deze rechtsonzekerheid te doorbreken en onderzoekt of 

smaak vatbaar is voor juridische bescherming. Richt zich in eerste instantie op auteursrecht. 

Komt tot de vaststelling dat het huidige auteursrecht niet geschikt is voor de bescherming van 

smaak. Door marktonderzoek wordt geconstateerd dat er vanuit de voedingsmiddelen-

industrie behoefte is aan smaakbescherming en dat bestaande wetgeving omtrent 

geheimhouding geen soelaas biedt in geval van reverse engineering. Richt zich daarom op 

rechtsmiddelen die in dit verband nog niet eerder in de literatuur zijn onderzocht: slaafse 
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nabootsing en naburige rechten. Concludeert dat deze rechtsmiddelen een nuttig vangnet 

kunnen blijken voor de toekomstige bescherming van smaak.                                       

M.v.Tiel (top-scriptie Leiden)  2017      70 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
VERZEKERINGSRECHT  
 

Verzekering ter Beurze (Onderneming & Recht 67)- Coassurantie in theorie en praktijk 

Achter de Nederlandse zakelijke schadeverzekeringen gaat een bijzondere markt schuil: 

coassurantie. Nederland is samen met Engeland uniek in deze aanpak, waarbij partijen 

grootzakelijke risico’s gezamenlijk dragen. Behandelt uiteenlopende juridische bepalingen en 

kwesties relevant voor de coassurantiemarkt. Grootzakelijke risico’s worden hierbij 

gezamenlijk gedragen door samenwerkende partijen, bijeengebracht op de assurantiebeurs. 

De laatste jaren worden gekenmerkt door impactvolle veranderingen die de toekomst van de 

zakelijke verzekeringsmarkt op scherp zetten. De fysieke marktplaatsen bestaan niet meer. 

Assurantiemakelaars zetten steeds vaker volmachten en 'pools' op, waarmee de traditionele 

grenzen vervagen. In deze vernieuwde 2e editie nu ook verdieping over: herverzekeringen, 

brandschade, transportbranche, sanctiewetgeving. PRAKTIJKBOEK PUR SANG ! 
P.Soeteman e.a.(K-9789013143416) 2e dr. oktober 2017   668 pag. geb.    € 82,50 

 

FISCAAL RECHT  
 
Compendium Gemeentelijke Belastingen en de Wet WOZ 

Per gemeentelijke belasting een uitwerking van kernpunten, in een vaste volgorde. Naast de in 

de Gemeentewet genoemde belastingen komen ook de afvalstoffenheffing, de BIZ-bijdrage en 

de lokale belastingen van Bonaire, Sint-Eustachius en Saba (FinBES) aan bod. Aan de Wet 

WOZ is een apart hoofdstuk gewijd dat een licht werpt op o.a.: objectafbakening, waarde-

bepaling en waardevaststelling, WOZ-waarderingsproces, gegevensbeheer (Basisregistratie 

WOZ) en gegevensverstrekking. Ook aan de formeelrechtelijke aspecten, zoals bezwaar- en 

beroepsprocedures, gegevensverstrekking, inlichtingenplicht en proceskostenvergoeding is een 

apart hoofdstuk gewijd. Er wordt volop geprocedeerd tegen gemeentelijke belastingen. Dus is  

ruimschoots aandacht voor de omvangrijke jurisprudentie binnen dit vakgebied. 

M.v.d.Burg,G.Groenewegen e.a.(K-9789013145700) oktober 2017  724 pag.    € 95,00 

 
de Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige (NTFR Fiscaal Dossier) 

Per 1 januari 2015 is de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtige ingevoerd 

voor in het buitenland woonachtige belastingplichtigen die in Nederland inkomen genieten. 

Alleen belastingplichtigen die aan het zogenoemde 90%-inkomenscriterium voldoen, komen 

nog in aanmerking om fiscaal als inwoner van Nederland te worden behandeld. Met name in 

relatie tot de hypotheekrenteaftrek heeft dit voor sommige belastingplichtigen geleid tot een 

verslechtering van de fiscale positie. Reeds in 2014 verscheen een fiscaal dossier inzake de 

afschaffing van de keuzeregeling. In deze geüpdatet versie wordt nogmaals de wettelijke 

regeling rondom de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige bekeken: wat is er in 3 jaar 

veranderd en is de huidige regeling in lijn met de recente Europese jurisprudentie? 

N.de Haan,F.Bakker (S-9789012400695) oktober 2017    44 pag.    € 15,00 

 
Ode aan Bart – van Zadelhoff Bundel 

aangeboden aan Bart van Zadelhoff ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar 

Belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In deze bundel zijn 26 diverse bijdragen 

opgenomen van (oud)collega’s, vakgenoten, vrienden en bekenden van Van Zadelhoff. 

J.Bouwman,W.Grooten (red.) (K-9789013145731) september 2017  208 pag.    € 29,95 

 
Omzetbelasting 

De btw (bijna 50 jaar geleden ingevoerd) is inmiddels geheel gebaseerd op Europese 

regelgeving. Deze nieuwe editie bijgewerkt naar de laatste stand van zaken van zowel de 

Europese als nationale wetgeving over omzetbelasting per 1 augustus 2017. Ook de actuele 

jurisprudentie is verwerkt.  NIEUWE EDITIE VAN HET MEESTERWERK VAN REUGEBRINK 

M.v.Hilten,H.v.Kesteren (K-9789013141221) 15e dr.oktober 2017   576 pag.    € 83,50 

 
Springende Punten- van Amersfoort Bundel 

Liber amicorum aangeboden aan Paul van Amersfoort ter gelegenheid van het einde van zijn 

loopbaan van ruim 40 jaar in het belastingrecht. De bijdragen aan de bundel lopen uiteen, 

maar cirkelen vrijwel allemaal om de thema’s die hem op een of andere wijze na aan het hart 



11 

 

liggen. Zo bevat de bundel verscheidene opstellen over het formele belastingrecht. Het 

materiële belastingrecht mag, naast tal van andere thema's, eveneens op aandacht rekenen. 

L.Petersen,R.v.Scharrenburg (red.) (K-9789013145755) oktober 2017   392 pag.    € 39,95 

 

PENSIOENRECHT  : geen nieuws 
 

ARBEIDSRECHT 
 
Collectief Arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 28) 

In Collectief Arbeidsrecht worden de instituties en procedureregels geschetst op een vierluik: 

het vakverenigingsrecht, het cao-recht, het stakingsrecht en het medezeggenschapsrecht. 

Tevens wordt de samenhang tussen elk van deze ‘luiken’ van het collectief arbeidsrecht 

belicht. In deze vierde druk wordt met name ook aandacht besteed aan het probleem van de 

topsalarissen en aan nieuwste jurisprudentie over cao-recht en medezeggenschapsrecht. 

A.Jacobs (K-9789013145687) 4e dr. oktober 2017   428  pag.    € 59,50 

 
Inzicht in de Ondernemingsraad – editie 2018 

De 29e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze 

toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aangevuld met een actueel overzicht van 

relevante jurisprudentie en een aantal bijlagen met nuttige informatie over de rol van de 

ondernemingsraad in andere regelgeving (waaronder arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en 

raden van commissarissen/raden van toezicht). In deze editie wordt extra aandacht besteed 

aan de ontwikkelingen in de aanpalende wetgeving: allereerst de nieuwe arbo-wetgeving die 

sinds 1 juli 2017 geldt en de nieuwe regels op het gebied van de privacybescherming. Ook is 

de tekst over sociale plannen aang past met het oog op de WWZ en de transitievergoeding. In 

het rechtspraakoverzicht en in het commentaar op art. 25 zijn belangwekkende arresten 

verwerkt over de rechten van de OR in geval van insolventie. Daarnaast is er rechtspraak over 

(vermeende) schending van de geheimhoudingsplicht van OR-leden toegevoegd. De 

jurisprudentie is bijgewerkt tot 15 augustus 2017. 

F.Vink,R.v.h.Kaar (S-9789012400978) oktober 2017  458 pag.    € 70,40 

Bijbehorend:Praktijkboek Inzicht in de OR 2017(S-9789012) nov. 392 pag. €39,50 

 

Sdu Commentaar ARBEIDSRECHT  2017 - ARTIKELSGEWIJS  

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs is in uitdrukkelijk geen vervanging van het 

bekende en meest gebruikte Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch (nieuwe editie 2018 

verwacht in november). Beide commentaren zijn complementair aan elkaar.  Dit artikelsgewijs 

commentaar geeft snel antwoord op ‘artikelverwante’ vragen. Voor meer naslag en verdieping 

biedt het Sdu Commentaar Thematisch uitkomst. Naast een analyse en juridische duiding van 

de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante 

rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing naar deze 

diverse andere bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere 

commentaren. In deze 3e druk zijn de belangrijkste uitspraken op het terrein van de Wet werk 

en zekerheid (Wwz) en alle daarbij behorende lagere regelgeving integraal verwerkt. De 

wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) die vanaf 2018 gelden 

zijn eveneens verwerkt. Vanzelfsprekend zijn alle overige themata grondig bijgewerkt. 

A.Houweling e.a. (red.) (S-9789012400602) 3e dr. oktober 2017  1228 pag. geb.  € 145,75 

    Abonnement : jaarlijks boek + online updating  ca. € 137,00 (ex. 21% btw)  PER JAAR 

 
de Tijdelijke Arbeidsovereenkomst in de Praktijk 

Met de Wet flexibiliteit en zekerheid is de mogelijkheid om gebruik te maken van de tijdelijke 

arbeidsovereenkomst verruimd. Tegenover deze flexibilisering stond ook zekerheid; tijdelijke 

arbeidsovereenkomst wordt op enig moment omgezet in een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd die de werknemer de meeste bescherming biedt. Additionele maatregelen in 

de relatie werkgeverwerknemer waaronder de verlenging van loondoorbetalingsverplichting bij 

ziekte van zes weken naar 2 jaar, re-integratieverplichtingen en ontslagbescherming, maken 

gebruik van de tijdelijke arbeidsovereenkomst interessant. Met deze contractvorm worden de 

risico’s die worden gekoppeld aan een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor onbepaalde 

tijd worden afgewend. Bovendien maakt het gebruik van tijdelijke arbeidsovereenkomsten het 

voor de werkgever mogelijk snel in te spelen op de economische ontwikkelingen. Maar het 

gebruik van deze contractvorm brengt voor de werknemers in kwestie veel onzekerheid met 

zich mee. De WWZ beoogt de negatieve aspecten en onzekerheid in te dammen. Gewenst 

effect is echter uitgebleven, en de wetgeving is er niet eenvoudiger op geworden. 
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J.v.Drongelen,A.v.Drongelen (P-8678462511477) oktober 2017      188 pag.    € 24,50 

 
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT  :  geen nieuws 

 
AMBTENARENRECHT  :  geen nieuws 

 
GEZONDHEIDSRECHT 

 
de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Monografieën BW nr.B – 87) 

Jaarlijks vindt een groot aantal geneeskundige behandelingen plaats, zowel binnen de muren 

van een ziekenhuis als daarbuiten. Meestal gaat het goed. Soms gaat het fout. Maar wanneer 

is er sprake van ‘fout’? En wat zijn de juridische gevolgen van die zorggerelateerde schade? 

Behandelt alle facetten van de behandelingsovereenkomst. In het bijzonder de vraag welke 

rechtsgevolgen in werking treden als hulpverleners deze overeenkomst niet zorgvuldig 

nakomen. Is de enige titel die ondanks haar compacte formaat een compleet beeld schetst van 

de juridische wereld achter zorggerelateerde schade. Niet alleen van de verplichtingen van 

hulpverlener aan patiënt, maar ook van de wettelijke gevolgen wanneer de hulpverlener deze 

verplichtingen niet nakomt. Schreef deze monografie na haar promotie in 2013 over 

‘Aansprakelijkheid voor zorg gerelateerde schade.’ Geldt als expert op dit terrein.  

S.Wijne (K-9789013142358) oktober 2017    168 pag.    €45,00 

 
JEUGDRECHT :  geen nieuws 

 
STRAFRECHT 
 

Conservatoir Ontnemingsbeslag 

Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid om de luxegoederen en contant geld – 

verkregen uit de misdaad – conservatoir in beslag te nemen. De opeenstapeling van 

schakelbepalingen, de mengeling van algemene en bijzondere regels en het door elkaar lopen 

van twee rechtsgebieden (straf en civiel) maakt de regeling van het strafrechtelijke 

conservatoir ontnemingsbeslag ontoegankelijk en complex. Hier wordt het conservatoir 

ontnemingsbeslag inzichtelijk gemaakt voor de rechtspraktijk. Behandelt eerst de geschiedenis 

van de ontnemingsmaatregel, conservatoir ontnemingsbeslag, het daarmee samenhangende 

conservatoir ‘anderbeslag’, de wettelijke regeling van de ontneming van het wederrechtelijk 

verkregen voordeel en de begrippen ‘inbeslagneming’ en ‘voorwerpen’. Vervolgens wordt 

ingegaan op de algemene beslagformaliteiten en de gevolgen bij niet-naleving. Beschrijft de 

gronden voor en bevoegdheid tot conservatoir inbeslagneming van voorwerpen, machtiging tot 

conservatoire inbeslagneming en tot handhaving van het conservatoir ontnemingsbeslag van 

de rechter-commissaris en het moment van inbeslagneming. Bespreekt de bijzondere regels 

die van toepassing zijn op het conservatoir ontnemingsbeslag, en het conservatoir 

ontnemingsbeslag onder de verdachte c.q. de veroordeelde en onder de derde. Behandelt het 

conservatoir ontnemingsbeslag op het vermogen van een ander, waarbij wordt ingegaan op de 

voorwaarden voor de toepassing van het ‘anderbeslag’, voorwerpen die vatbaar zijn voor dit – 

civielrechtelijk opmerkelijke – beslag, de omvang ervan en de beslagformaliteiten.Tot slot 

komen aan de orde ‘blokkerende’ werking en strafbare onttrekking aan het conservatoir 

ontnemingsbeslag, rechtsbescherming van de beslagene en overige belanghebbenden,  

strafvorderlijke beklag en de (on)mogelijkheid om zich tot de voorzieningenrechter te wenden. 

S.Lim (C-9789088632150) oktober 2017    170 pag.    € 32,50 

 

Geëiste en Opgelegde Straffen - bij de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde 

criminaliteit 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. 

De bevindingen in het rapport zijn gebaseerd op een aantal onderzoeken en strafzaken uit de 

periode 1997-2015 en op interviews met in totaal twintig officieren van justitie en rechters. 

Dit rapport komt nu voor het eerst met data. Hoofdconclusie: in driekwart van de gevallen legt 

de rechter een lagere gevangenisstraf op dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). In 

eerste aanleg wordt bij een gemiddelde eis van vier jaar en vier maanden een gevangenisstraf 

van drie jaar en één maand opgelegd. In hoger beroep is het verschil nog iets groter: bij een 

gemiddelde strafeis van vier jaar en tien maanden luidt het vonnis drie jaar en vier maanden. 

Vrijspraak kwam niet vaak voor: in 94% van de zaken in eerste aanleg en in 89% van de 

zaken in hoger beroep werden de verdachten veroordeeld tot een gevangenisstraf.Bevindingen 
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staan haaks op onderzoek naar de straffen voor kleinere, minder ernstige misdrijven. Bij zulke 

minder complexe zaken is het verschil tussen eis en vonnis vaak juist heel klein. 

C.v.Wingerde,H.v.d.Bunt(9789492596024) oktober 2017 120 pag  GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Jeugdstrafrecht - in internationaal perspectief 

Dit is het tweede deel van een driedelige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke 

reacties daarop. Deel 1 gaat over jeugdcriminaliteit, deel 3 over justitiële interventies voor 

jeugdigen. Jeugdstrafrecht biedt een degelijke inleiding in de centrale leerstukken van het 

jeugdstrafrecht, maar kijkt daarbij ook naar de toepassing en blikt over de grenzen. Het biedt 

een combinatie van typisch juridische kennis en een sociaalwetenschappelijke invalshoek. 

I.Weijers (B-9789462367487) 4e dr.oktober 2017   ca. 400pag.    € 44,50 

 

O.M.Strafbeschikking 

De OM-strafbeschikking is niet meer weg te denken in de strafrechtstoepassing. Toepassing 

van het instrument is echter niet vanzelfsprekend en ontmoet veel kritiek. De ontbrekende 

vanzelfsprekendheid rechtvaardigt een onderzoek naar de wettelijke opdracht die de wetgever 

met de Wet OM-afdoening aan het openbaar ministerie heeft willen meegeven. Naast deze blik 

op het verleden, wordt de hedendaagse kritiek op de strafbeschikking en de onderbouwing 

daarvan diepgravend geanalyseerd. Bespreking van wetsgeschiedenis en hedendaagse kritiek 

wordt voorafgegaan door een bondige beschrijving van het positieve recht zoals dat volgt uit 

het WvS, het Besluit OM-afdoening en de Aanwijzing OM-strafbeschikking. 

R.Robroek (B-9789462904309) oktober 2017   152 pag.    € 37,50 

 

Onduidelijkheid Geduid - over de verhouding tussen de formulering van de Nederlandse 

strafbaarstelling van mensenhandel en het lex certa-beginsel 

Na alle aanpassingen door de tijd heen is de strafbepaling van mensenhandel het meest 

omvangrijke artikel van het Wetboek van Strafrecht. Onder meer is de formulering van de 

strafbaarstelling in materieelstrafrechtelijke zin verruimd. Ook vallen er steeds meer 

verschillende vormen van mensenhandel onder het bereik van de strafbaarstelling. Daarnaast 

blijkt uit de zeer uiteenlopende opvattingen die bestaan binnen de rechtspraak dat het 

fenomeen mensenhandel vatbaar is voor veranderingen. In dit onderzoek wordt de formulering 

van de Nederlandse strafbaarstelling van mensenhandel – zoals vastgelegd in artikel 273f  Sr. 

– getoetst aan het ideaalbeeld dat besloten ligt in het lex certa-beginsel. Dit ideaalbeeld 

betreft de betekenis die het lex certa-beginsel zou moeten hebben. Onduidelijkheden binnen 

de formulering van strafbepalingen moeten op grond van dit ideaalbeeld worden voorkomen. 

Dat geldt voor zowel semantische als wetssystematische onduidelijkheden. 

A.Wierdsma (topscriptie Leiden) juni 2017    63 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering - Boek 0 

Contourennota 

Met deze serie waarin de belangrijkste delen van de parlementaire geschiedenis worden 

opgenomen wordt beoogd professionals uit de strafrechtelijke praktijk een praktisch handvat 

te geven. Dat wordt gedaan door per boek artikelsgewijs aan te geven welke wijzigingen de 

bepaling gedurende de totstandkoming heeft ondergaan en tevens de relevante passages uit 

de wetsgeschiedenis met betrekking tot deze bepalingen weer te geven. De parlementaire 

geschiedenis verschijnt in negen delen. Het eerste deel, Boek 0, betreft de Contourennota en 

geeft een algemene verantwoording. Vervolgens wordt elk van de acht toekomstige boeken 

van het Wetboek van Strafvordering in een afzonderlijk deel behandeld. 

P.Mevis e.a.(B-9789462904132) oktober 2017   130 pag.    € 35,00 

 

Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering - Boek 8 

Tenuitvoerlegging 

P.Mevis e.a.(B-9789462904255) oktober 2017   518  pag.    € 70,00 

 

Recidive tijdens en na de GBM – vergelijkend recidiveonderzoek naar het effect van de 

gedragsbeïnvloedende maatregel over de periode 2008-2013 

De gedragsbeïnvloedende maatregel, bedoeld om jeugdige delinquenten in het gareel te 

krijgen, leidt niet tot een vermindering van de recidive en is nauwelijks effectiever dan 

voorwaardelijke jeugddetentie. Dat blijkt uit een studie van het WODC. Sinds 2008 kan de 

rechter de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) opleggen aan jeugdige delinquenten die 

een ernstig delict hebben gepleegd of aan jeugdige veelplegers, en die psychische 

problematiek hebben waarvoor ambulante behandeling nodig is. Wel heeft de duur van het 

GBM-traject een positieve invloed op de recidive. Deelnemers die langer deelnemen aan een 

GBM-traject hebben significant minder kans op recidive én ze recidiveren minder vaak.  

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2696-evaluatie-gbm-recidivedeel.aspx
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S.Verwey e.a. (WODC Cahier 2017-11) oktober 2017  79 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Strafrechtspleging in een Digitale Samenleving 

Met de opkomst van computertechnologie zijn ook nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan: 

cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit: computercriminaliteit. Maar bespreekt ook de 

maatschappelijke context, sociale mechanismen en de wet- en regelgeving betreffende die 

nieuwe vormen van criminaliteit om te gaan. Het onderwerp wordt aldus afwisselend belicht 

vanuit een klassiek juridisch, rechtssociologisch, criminologisch en rechtsfilosofisch perspectief. 

W.Stol,L.Strikwerda (B-9789462904217) oktober 2017   ca. 300 pag.    €  32,50 

 

VREEMDELINGENRECHT  :  geen nieuws 

 
BESTUURS- en STAATSRECHT  

 
Algemeen Bestuursrecht – grondslagen en beginselen                            BELGISCH RECHT 

Wie kan zich nog oriënteren in het labyrint dat het Belgische bestuursrecht anno 2017 is 

geworden? Dit boek speurt opnieuw naar de grondslagen en leidende beginselen van het 

bestuursrecht en vertrekt daarbij vanuit de gemeenschappelijke onderbouw (de wortels) van 

dit alles: de grondwettelijke waarden en de in België nog minder gekende principes van good 

governance. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de rechtspraak van de Raad van 

State en de algemene concepten, leerstukken en beginselen die men daarin terugvindt. 

Behandelt uitsluitend het algemeen bestuursrecht (de stam), niet het bijzonder bestuursrecht 

dat welig tiert (de uitwaaierende takken), maar toont via talrijke voorbeelden wel de 

wisselwerking aan tussen beide: theorievorming onder de praktijk uit het oog te verliezen. 

I.OpdeBeek,S.DeSomer (I-9789400008762) oktober 2017  732 pag. geb.    € 169,00 

 
Basisboek Onderwijsrecht  - inleiding op de onderwijswet- en regelgeving in primair en 

voortgezet onderwijs 

Wat is de rechtspositie van docenten, leerlingen en ouders? Hoe zit het met medezeggenschap 

en wat is ‘passend onderwijs’? In het onderwijs is in toenemende mate behoefte aan 

specialisten die beschikken over actuele kennis over de ontwikkelingen in wet- en regelgeving. 

Naast een beknopt overzicht van de belangrijkste onderwijswetten (WPO en WVO) en de 

rechtspositie van leerlingen, ouders, docenten, bestuur en medezeggenschapsraad, worden 

thema’s behandeld zoals toelating en verwijdering van leerlingen, mate van aansprakelijkheid 

van onderwijsinstellingen en verplichtingen bij leerlingen met een handicap of 

ondersteuningsbehoefte. Aan de hand van oordelen uit rechtspraak en klachten- of geschillen- 

commissies wordt duidelijk gemaakt hoe invulling wordt gegeven aan het recht op onderwijs. 

F.Brekelmans (S-9789012401005) 2e dr. oktober 2017    164 pag.    € 27,50 

 
de Gemeentewet in Eenvoudig Nederlands 

Maakt de Gemeentewet toegankelijk voor raadsleden en anderen die actief zijn binnen de 

lokale overheid. In artikelen staan soms richtlijnen in plaats van echte wetgeving, in de zin van 

wat wel of niet mag. In de praktijk blijkt regelmatig dat raadsleden, maar ook ambtenaren, de 

Gemeentewet nauwelijks kennen. Of men denkt het te weten en zegt dat de wet iets aangeeft 

wat feitelijk nergens of anders in de wet staat. In het verkeer verwachten we van elkaar dat 

we de verkeersregels kennen om hieraan deel te kunnen nemen. Van degenen die deelnemen 

aan het besturen van de gemeente, mag enige kennis van de Gemeentewet verwacht worden. 

E.Boers,D.Brongers (S-9789012400985) oktober 2017  164 pag.    € 34,65 

 
Guidelines on the Right to Data Portability 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft betrokkenen (degenen van wie 

persoonsgegevens worden verwerkt) een nieuw recht. Dit is het recht op dataportabiliteit, 

oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Het houdt in dat betrokkenen het recht 

hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. 

Vervolgens kunnen betrokkenen deze gegevens zelf opslaan voor persoonlijk (her)gebruik. 

Ook kunnen ze de gegevens doorgeven aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld als ze willen 

overstappen naar een andere telecomprovider of als ze een dienst van een andere organisatie 

willen gebruiken, zoals een online huishoudboekje. De organisatie die de gegevens verstrekt, 

mag betrokkenen hierin niet tegenwerken. En moet ervoor zorgen dat de betrokkenen hun 

gegevens makkelijk kunnen krijgen en doorgeven. De Europese privacytoezichthouders 

hebben in april 2017 de (definitieve) Guidelines on the right to data portability gepubliceerd 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/wp242_rev01_enpdf.pdf
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die meer uitleg geven over het recht op dataportabiliteit. De Nederlandse vertaling is nog van 

de eerdere versie. Binnenkort volgt de vertaling van de definitieve guidelines. 

EU-april 2017  20 pag., vertaling (Aut. Persoonsgegevens) 17 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Honderd Jaar Onderwijspacificatie 

In het jaar 2017 is de grondwetswijziging, die bekend is komen te staan als de 

‘onderwijspacificatie’, precies honderd jaar oud. Het resultaat daarvan, neergelegd in artikel 23 

Grondwet, is nog steeds een belangrijk baken voor de nationale rechtsverhoudingen in het 

onderwijs. Tegelijkertijd is artikel 23 Grondwet geen rustig bezit. Anno 2017 heeft Nederland 

een formeel sterk verzuild onderwijsstelsel, terwijl de samenleving in vergaande mate ontzuild 

en geseculariseerd is. In dit preadvies is de vraag aan de orde wat de betekenis is van artikel 

23 Grondwet, honderd jaar na de totstandkoming van de onderwijspacificatie, in actuele 

vraagstukken van onderwijsbeleid en voor de toekomst van het onderwijsbestel. Omdat een 

goed begrip van de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 23 Grondwet wezenlijk is voor 

een begrip van de juridische betekenis, wordt ingegaan op de historische achtergrond van de 

grondwetsbepaling. Nadat kort de grenzen van het internationale recht voor het nationale 

onderwijsbeleid worden verkend, worden enkele actuele vraagstukken die van betekenis zijn 

voor het stelsel van artikel 23 Grondwet aan de orde gesteld. 

J.Groen (P-9789462511453) oktober 2017   60 pag.     € 22,50  

Inleiding tot het Europees Bestuursrecht                                                                      

Behandelt de gevolgen die het Unierecht heeft voor belangrijke algemene leerstukken van het 

Nederlands bestuursrecht, namelijk algemene rechtsbeginselen en fundamentele rechten,  

rechtshandhaving, rechtsbescherming en het vraagstuk van overheidsaansprakelijkheid.Tevens 

wordt aandacht besteed aan verschillende wijzen van doorwerking van het Unierecht in het 

nationale recht, zoals de rechtstreekse werking en de conforme interpretatie. In deze geheel 

herziene druk zijn alle ontwikkelingen in de Europese en nationale rechtspraak en wetgeving 

sinds 2011 verwerkt. De belangrijkste is ongetwijfeld de toenemende betekenis van het 

Handvest van de grondrechten van de grondrechten van de Europese Unie. 

S.Precal,R.Widdershoven (A-9789069169842) 4e dr. oktober 2017   606 pag.    € 49,50 

 
Model Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst 

BZ publiceerde een nieuw model voor 'gegevensbeschermingseffectbeoordelingen' (het woord 

alleen al !), ook wel Privacy Impact Assessments genoemd. Het doel is om de bescherming van 

persoonsgegevens op een gestructureerde manier onderdeel te laten zijn van de 

besluitvorming over (voorgenomen) gegevensverwerkingen binnen de overheid. Ook 

decentrale overheden kunnen hun voordeel doen met het model. Met toelichting in Kamerbrief. 

Min.BZ september 2017   42 pag.+ Kamerbrief 29-09-17   3 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Nieuw Leven in de Amendementsprocedure van de Nederlandse Grondwet  - een 

onderzoek naar de vraag in hoeverre differentiatie in de amendementsprocedure van de 

Grondwet kan bijdragen aan verlevendiging van de Grondwet 

De Nederlandse Grondwet zit op slot. Sinds 1983 zijn er geen grote wijzigingen meer geweest. 

Om de Grondwet nieuw leven in te blazen dient er dus iets veranderd te worden. Stelt voor om 

alleen de kern in de Grondwet te laten en de rest onder te brengen in de gewone wet. Meent 

dat dit ook binnen de Grondwet zelf georganiseerd kan worden. Een oplossing in 62% van de 

192 grondwetten ter wereld, is differentiatie in amendementsprocedures. Daarnaast blijkt, dat 

in 70,7% van de grondwetten waarin met differentiatie gewerkt wordt, grondrechten beter 

beschermd worden door een zwaardere wijzigingsprocedure. Haar voorstel is dan ook om de 

wijzigingsprocedure met grondrechten voor hoofdstuk 1 van de Grondwet te laten zoals deze 

nu is. Voor de overige artikelen stelt zij een lichtere wijzigingsprocedure voor, maar meent dat 

deze wel in de Grondwet zelf moeten blijven. Voor de overige bepalingen stelt zij voor dat deze 

wel in twee lezingen aangenomen dienen te worden, maar wel met een absolute meerderheid.  

V.Verschoor (topscriptie Leiden)   juni 2017    62 pag.      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Tekst & Commentaar – ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 

De 10e druk de allerlaatste stand van zaken en is volledig ‘KEI-proof’. De Awb levert een 

constante stroom van nieuwe jurisprudentie op van de vier hoogste bestuursrechters (ABRvS, 

CRvB, CBb en de belastingkamer van de HR) waarvan de belangrijkste uitspraken geselecteerd 

zijn. KEI-wetgeving, wijzigingswet en invoeringswet inzake vereenvoudiging en digitalisering 

van het procesrecht zijn volledig verwerkt en becommentarieerd. Het commentaar is 

bijgewerkt tot 01-09- 2017, de wetgeving gaat zelfs uit van de situatie per 1 -11-2017. 

T.Borman e.a. (K-9789013142686) 10e dr. eind november  2017    1504 pag. geb.    € 220,00 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_dataportabiliteit.pdf
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Tekstuitgave BRP en Privacy – editie2017 

Privacybescherming is een hot item vanwege de naderende Algemene Verordening 

Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van toepassing wordt. Maar privacybescherming 

speelt ook een belangrijke rol wanneer men zich bezighoudt met de basisregistratie personen 

en bescherming van persoonsgegevens. Deze uitgave bundelt de meest relevante, actuele 

wet- en regelgeving (ook beleid en boete) op dit terrein en is actueel per 1 september 2017. 

(K-9789013141900) oktober 2017   540 pag.    € 45,50 

 

de Voorzieningenrechter Bestuursrecht (Cahier Staats- en Bestuursrecht) 

Bespreekt op systematische wijze vrijwel alle belangrijke aspecten van de voorlopige 

voorziening met vermelding van (veel) jurisprudentie. Het maken van bezwaar of het instellen 

van beroep brengt in het algemeen niet met zich dat de werking van het bestreden besluit 

wordt opgeschort in afwachting van de uitkomst in die procedures. De verkrijger van een 

vergunning kan, ook als een derde daartegen bezwaar maakt, toch direct aan de slag. Bij een 

besluit tot terugvordering van een uitkering kan het bestuursorgaan, ondanks het 

bezwaarschrift van betrokkene, gaan terugvorderen. Het ontbreken van opschortende werking 

kan tot nadelige gevolgen leiden. Zo kan vorenstaande vergunninghouder de hem vergunde 

activiteiten voltooid hebben als de bestuursrechter tot het oordeel komt dat die vergunning ten 

onrechte is verstrekt. Blijkt achteraf de bovengenoemde terugvordering van de uitkering 

onrechtmatig, dan kan betrokkene inmiddels in flinke financiële problemen zitten. In dit soort 

gevallen kan de procedure van de voorlopige voorziening uitkomst bieden. Hangende bezwaar 

of beroep kan betrokkene namelijk de voorzieningenrechter bestuursrecht verzoeken ter 

voorkoming van nadeel een voorlopige voorziening te treffen voor de duur van de procedure. 

Honoreert de voorzieningenrechter dat verzoek, dan luidt zijn uitspraak voorlopige voorziening 

in de genoemde voorbeelden dat hij de vergunning of het besluit tot terugvordering van de 

uitkering schorst totdat in de bodemprocedure is beslist. 

T.Damsteegt (A-9789492766069) oktober 2017   176 pag.    € 19,50 

 

RUIMTELIJKE BESTUURSRECHT & MILIEURECHT 
 

Tekst & Commentaar - MILIEURECHT 

Volledig bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2017, waarbij de wetgeving zelfs van de situatie 

per 1 september 2017 uitgaat. Schenkt o.a. aandacht aan: de Wet Natuurbescherming die in 

werking is getreden, ter vervanging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de 

Flora- en faunawet. De Wet milieubeheer die door de Erfgoedwet is gewijzigd en waarin de 

implementatie van de Richtlijn 2014/52/EU tot herziening van de mer-richtlijn is verwerkt. 

J.v.Angeren e.a. (K-9789013143980)  7e dr. november 2017   2216 pag. geb.    € 295,00 

 

Tekst & Toelichting Omgevingswet 2017 +wijzigingen consultatieversie Invoeringswet Ow. 

De Omgevingswet is gepubliceerd in het Staatsblad Stb 2016-156) maar in werkingtreding 

wordt pasin 2019 verwacht. Er bestaat nu al grote behoefte aan kennis over en inzicht in de 

totstandkominggeschiedenis van de tekst van de Omgevingswet. Deze publicatie tracht aan die 

behoefte te voldoen. De consultatieversies van de aanvullingswetten zijn daarbij niet 

meegenomen. Wel is volledig rekening gehouden met de wijzigingen die worden voorgesteld 

door de consultatieversie van de Invoeringswet omgevingswet van januari 2017. 

K.de Graaf e.a. (S-9789012400640) oktober 2017    554 pag.    € 49,50 

 

Werken in de Geest van de Omgevingswet 

Trees van der Schoot heeft een unieke coalitie gesmeed van gezaghebbende specialisten 

omgevingrecht. Samen hebben zij een fantastisch boek geschreven dat op 1 december 2017 

verschijnt. Dit boek behandelt de geest van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2021 in 

werking treedt. De enorme impact die de Omgevingswet naar verwachting zal gaan krijgen, 

vat dit boek op een zeer leesbare manier samen in heldere lijnen voor de praktijk. 

T.v.d.Schoot (vanLeijen Academie-9789492596024) 1 december 2017    120 pag.    € 23,50 

 

Werken met de Omgevingswet - praktische handleiding met tips voor implementatie 

Geeft een helder inzicht in de doelstellingen en de instrumenten van de wet, de relevante 

aanvullende wetgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en gevolgen van de wet voor de 

praktijk. Daarbij worden handreikingen gegeven hoe tot een goede implementatie van de 

Omgevingswet kan worden gekomen. Ten opzichte van de vorige druk van dit boek is meer 

aandacht besteed aan de komende veranderingen en hoe hieraan vorm en inhoud kan worden 
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gegeven. Hierbij nemen een andere houding en een ander gedrag belangrijke rollen in. Deze 

zijn voor een groot gedeelte bepalend voor het succes van de Omgevingswet. 

J.v.d.Velde (BP-9789491930966) 2e dr.oktober 2017       ca. 280 pag.    € 49,50 

 

EUROPEES & INTERNATIONAAL  

 
Division of Competences between the EU and the Member States  -Reflections on the 

Past, the Present and the Future 

The issue of competence division is of fundamental importance as it reflects the 'power 

bargain' struck between the Member States and their Union, determining the limits of the 

authority of the EU as well as the limits of the authority of the Member States. It defines the 

nature of the EU as a polity, as well as the identity of the Member States. After over six years 

since the entry into force of the Lisbon Treaty, it is high time to take stock of whether the 

reforms that were adopted to make the Union's system of division of competences between the 

EU Member States clearer, more coherent, and better at containing European integration, have 

been successful. This book asks whether 'the competence problem' has finally been solved 

S.Garben,I.Govaere (ed.)(Hart-9781509913480) oktober 2017   360 pag.geb.    ca. € 87,00 

 
Europees Recht 

Dit klassieke handboek analyseert de beginselen van het recht van de Europese Unie na het 

Verdrag van Lissabon. De hoofdlijnen van het Europees recht en de instellingen van de 

Europese Unie worden systematisch in kaart gebracht. Dit is dan ook hét actuele 

Nederlandstalige basiswerk over het Europees recht. In een groeiend aantal rechtstakken is de 

Europese invloed niet meer weg te denken. Zo verschijnt het Europese Unierecht op de 

voorgrond van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht, het fiscaal recht, het strafrecht, 

het ipr, het procesrecht, het bank- en verzekeringsrecht, het vennootschapsrecht enz. In al 

deze rechtstakken ontstaat een samenspel van Unierecht en nationaal recht, wat een grondige 

kennis van het Unierecht noodzakelijk maakt. Het handboek van Kapteyn dateert nog uit 2003. 

K.Lenaerts,P.VanNuffel (I-9789400008830) 6e dr. november 2017    728 pag.geb.    € 145,00 

 
Inleiding Humanitair Oorlogsrecht 

Humanitair oorlogsrecht is het internationale recht dat geldt tijdens gewapende conflicten, met 

het doel de schadelijke gevolgen voor mensen te beperken en te voorkomen. Humanitair 

oorlogsrecht beschermt personen die niet (of niet meer) deelnemen aan een gewapend conflict 

en het geeft regels die wapens en het gebruik ervan beperken. Het Rode Kruis is van oudsher 

de promotor en bewaker van het humanitair oorlogsrecht en speelt een belangrijke rol in 

conflictgebieden. De afdeling Humanitair Oorlogsrecht van het Nederlandse Rode Kruis heeft 

als kerntaak de kennis van het humanitair oorlogsrecht in Nederland te verspreiden.  

A.Vermeere.a. (TMC Asser Press-9789067043540) 2e dr. oktober 2017  288 pag.    € 27,50 
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